
Spolo ný kongres Slovenskej a eskej geologickej spolo nosti

Konferencie, sympózia a semináre          ŠGÚDŠ Bratislava, 2009 

54

Dekora ní a stavební kameny eské republiky
(internetová databáze) 

B. Dudíková Schulmannová, H. Skarková a H. Neubertová 

eská geologická služba, Klárov 3, Praha 1, barbora.schulmannova@geology.cz, helena.skarkova@geology.cz              
helena.neubertova@geology.cz

a základ  informace o ad  evropských projek-
t , které se zabývají shromaž ováním veške-

rých znalostí o dekora ních a stavebních kamenech, 
vznikl v roce 2003 v eské geologické služb
interní úkol s názvem Internetová databáze dekora -
ních a stavebních kamen eské republiky. Byl vy-
tvo en  informa ní systém, voln  p ístupný na www 
stránkách GS (www.geology.cz/extranet/geodata/ 
databaze/dekoracni-kameny), který zaznamenává 
veškeré poznatky o horninách používaných k deko-
ra n -stavebním ú el m na území eské republiky 
v sou asnosti i v minulosti, o jejich vlastnostech, 
výskytu a zp sobech použití. 

Kámen je jednou z hlavních stavebních surovin 
na historických monumentech i na moderních budo-
vách. Vlivem zhoršujících se klimatických podmí-
nek se zvyšuje rozsah a míra jeho poškození. V sou-
vislosti s tím roste poptávka po kvalitním materiálu 
na obnovu jednotlivých objekt , s ímž souvisí i po-
t eba informací o p vodním zdroji, vlastnostech 
a složení použitých hornin a p ípadné vytipování 
vhodného kamene pro opravu. 

Na www stránkách GS m žeme vstoupit do da-
tabáze dekora ních kamen  jednak p ímo do její on-
line aplikace a jednak prost ednictvím mapového 
serveru, který umož uje vyhledávání lom  a míst 
použití dekora ních kamen  a jejich následné zob-
razení na r zných mapových podkladech (nap .        
topografické mapy, geologické mapy). V on-line  
databázové aplikaci lze rovnou vybírat data podle 
r zných kriterií (podle názvu horniny, jejího složení, 
barvy, zrnitosti, fyzikáln -mechanických vlastností, 
lokality výskytu nebo zp sobu použití).  

V letošním roce byla uvedena do provozu i anglic-
ká verze databázové aplikace s vylepšenou uživatel-
skou p ístupností (p edp ipravené výb ry z databáze, 
intuitivní vyhledávání a navigace). 

V sou asnosti tento informa ní systém obsahuje 
198 záznam  o hornin , 277 záznam  o místní t žb
a 980 záznam  o zp sobu použití. Je vytvo en tak, 
aby bylo možné ho v p ípad  pot eby napojit na po-
dobné systémy v zahrani í a díky jednotné geolo-
gické terminologii pomocí seznam  a íselník  je 
umožn na jeho vzájemná provázanost s ostatními 
databázemi eské geologické služby. 

Databáze dekora ních a stavebních kamen es-
ké republiky je ur ena kameník m, restaurátor m, 
architekt m, odborník m z ad památká , geolog ,
stavebník , a také široké laické ve ejnosti. Jejím 
hlavním ú elem je seznámit zájemce s vlastnostmi 
eského p írodního horninového materiálu, p ípadn

s možnostmi jeho vhodného využívání, a tím nep í-
mo p ispívá k ochran  p írodního a kulturního d -
dictví eské republiky. 

Obr. 1: Pískovcový lom B chovice (rok 1896)
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